Formulier flitsvergunning zonwering
(niet zijnde horeca en/of bedrijfspand)
Bouwadres
Aanvrager

Naam
Straat + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Status pand

O Rijksmonument
O Gemeentelijk monument
O Overige panden gelegen binnen de beschermde stadsgezichten
(Binnenstad en Noordweg)




Lees eerst bijlage 9.4 van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit of u de flitsvergunning kunt
gebruiken!
Zonwering aanbrengen op het horizontale kozijn- of raamhout, dus niet op muurwerk,
lijsten of puibalken!

Begane grond
Type zonwering

O Screen

O Uitval

Doek (enkel mat
textiel)

Kleur (RAL-nummers)
O 3004 (donker rood) O 5011 (donker blauw) O 6009 (donker groen)
O 7016 (donker grijs) O 7047 (licht grijs)
O 8017 (donker bruin)

Frame

Kleur

O Aluminium

O Knikarm

O Gebroken wit (RAL 9001)

Hoever steekt de zonweringsbak buiten de
gevel (max. 5 cm)?
Hoever steken de uitvalarmen buiten de
gevel (max. 5 cm)?
Wat is de uitval t.o.v. de gevel (max. 2 m)?
Wat is de doorloophoogte (min. 2,2 m)?

Verdieping(en) (enkel screens toegestaan)
Doek (enkel mat
textiel)

Kleur (RAL-nummers)
O 3004 (donker rood) O 5011 (donker blauw) O 6009 (donker groen)
O 7016 (donker grijs) O 7047 (licht grijs)
O 8017 (donker bruin)

Frame

Kleur

O Aluminium

O Gebroken wit (RAL 9001)

Hoever steekt de zonweringsbak buiten de
gevel (max. 5 cm)?

Onderstaande bijlagen inleveren met dit formulier
Kleurenfoto’s van de gevel en op de foto intekenen waar de zonwering wordt aangebracht.
Productdocumentatie met afmetingen van de zonweringconstructie.
Op de internetpagina van Gemeente Middelburg kunt u nalezen aan welke voorwaarden de
aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor de flitstoets, zie bijlage 9.2 van de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit. Formulieren zijn verkrijgbaar aan de balie of digitaal: www.middelburg.nl , klik
op: “Wonen en Verbouwen” -> “(Ver)bouw en onderhoud” -> “Aanvraag- en flitsformulieren
bouwen en wonen”.
U kunt dit formulier met de foto’s, detailtekeningen en de werkomschrijving per post sturen naar
Gemeente Middelburg, afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 6000, 4330 LA
Middelburg of digitaal naar info@middelburg.nl .

